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Data postarii documentelor pe pagina de internet a GAL GIURGIU EST :11.03.2019 

 
 
 

APEL DE SELECTIE nr. 1/2019 
- Forma detaliata- 

 
MASURA 1/1C" Formarea profesionala a fermierilor pentru infiintarea si gestionarea plantatiilor de 

capsuni, mur, zmeur si legume " 

 
 
Asociatia GAL  Giurgiu Est anunta lansarea apelului cu sesiune continua si selectie lunara, aferent anului 

2019 in data de 18.03.2019 al Masurii 1/1C" Formarea profesionala a fermierilor pentru infiintarea si 

gestionarea plantatiilor de capsuni, mur, zmeur si legume "  

1. Data lansarii apelului de selectie: 18.03.2019; 

2. Data limita de depunere a proiectelor: 31.12.2019; 
 

3. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Sediul administrativ Com. Hotarele, sat. 
Hotarele, soseaua Bucovina, nr 2. Proiectele se pot depune de luni pana vineri, in intervalul orar 
08:00 – 14:00. 
 

4. Valoarea publica alocata pe masura : 11.388 euro; 

5. Fondul disponibil alocat pe sesiune: 11.388 euro;  
 

6. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect:5000-11.388 

Euro 

7.  Valoarea spijinului nerambursabil privind cheltuielile eligibile va fi de maxim: 11.388 Euro pe 

proiect. 

8. Intensitatea sprijinului: 
      Ajutorul public nerambursabil acordat este de 100% din valoarea eligibila. 

 

9. Modelul de cerere de finantare pe care trebuie sa-l foloseasca solicitantii (versiune editabila ) 
este publicat pe site-ul www.galgiurgiuest.ro ; 

 
10.  Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea 

proiectului in conformitate cu cerintele fisei masurii din SDL si ale Ghidului solicitantului se 
regasesc in Sectiunea E din Cererea de finantare:  
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 ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de 
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
Important! Formularele cadru  necesare intocmirii dosarului cererii de finantare sunt disponibile pe site-ul 
www.galgiurgiuest.ro . 
  
 
9.  Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul:  

• EG 1 Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;  

Verificarea este bazată pe informaţiile menţionate în formularul Cererii de finanţare şi din 

documentele anexate din care să reiasă statutul juridic și obiectul de activitate al solicitantului. Se 

verifică documentele de înființare/ certificare ale solicitantului, în funcție de încadrarea juridică a 

acestuia. 

• EG 2 Solicitantul are prevazut in obiectul de activitate formarea profesionala sau informare sau 

difuzare de cunostinte; 

Verificarea este bazată pe informaţiile menţionate în formularul Cererii de finanţare şi din 

documentele anexate din care să reiasă obiectul de activitate al solicitantului. 

• EG 3 Dispune de personal calificat (pentru fiecare domeniu de actiune va prezenta documente care 

sa ateste calificarea sau experienta in desfasurarea acestor actiuni); 

Există două variante posibile pentru asigurarea personalului implicat în proiect: 1. Experții implicați în 

derularea proiectelor angajați cu contract individual de muncă, în conformitate cu prevederile Codului 

Muncii, caz în care este eligibilă plata salariilor acestora. În acest caz, acești experți sunt exclusiv 

persoane fizice. Sunt eligibile pentru ajutor financiar inclusiv costurile cu toate taxele și impozitele 

aferente salariilor personalului angajat de prestator cu contract de muncă, sub condiția ca acestea să 

fie plătite doar pentru zilele efectiv lucrate de expert pentru proiect. Pentru aceasta categorie de 

personal sunt eligibile și cheltuielile cu transportul, cazarea și masa. 2. Experții implicați în derularea 

proiectului în baza unor contracte de prestări servicii cu PFA/II, situație în care plata se va realiza pe 

bază de factură, aceasta reprezentind onorariul. În acest caz, modalitatea de plată a contribuțiilor 

către bugetul de stat este în responsabilitatea expertului care a prestat serviciul respectiv (PFA sau II). 

Onorariile experților (plătite în baza contractelor de prestări de servicii) implicați în realizarea 

proiectului includ și cheltuielile de transport, cazare și masă. 

• EG 4 Proiectul trebuie să se încadreze în tipurile de activităti sprijinite prin măsură;  

Actiuni de formare profesionala si dobandire de competente in domeniul agricol, ca de exemplu: 

- Diversificarea activitatilor in exploatatiile agricole, imbunatatirea calitatii productiei, igiena si 

siguranta alimentelor, siguranta muncii; 

- Imbunatatirea si incurajarea afacerilor; 

- Imbunatatirea cunostintelor privind protectia mediului; 

- Pregatire tehnica ( tehnologii specifice, introducerea de inovatii, difuzarea rezultatelor cercetarii si 

a gestionarii durabile a resurselor naturale, etc.) 

- Managementul durabil al terenurilor agricole; 

- Dezvoltarea unor capacitati inovative in lantul agro-alimentar;  

Activitati demonstrative si actiuni de animare.  
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 Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite intruniri tematice, targuri, expozitii, 

proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind noile tehnologii sau 

pentru actiuni de schimb de experienta; 

Schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatatiilor si vizite in exploatatii; 

Pentru implementarea actiunilor mai sus mentionate sunt eligbile urmatoarele costuri: 

• Cheltuieli cu personalul (formatori, specialisti, etc.) 

• Cheltuieli cu inchirierea de sali si echipamente pentru desfasurarea cursurilor;  

• Deplasarea , cazarea si diurna participantilor; 

• Elaborarea de materiale de informare (pixuri, mape, afise, pliante, brosuri, bannere, materiale 

publicitare diverse etc. 

• Taxe de participare/intrare/vizitare la conferinte, targuri, expozitii, simpozioane, etc.; 

• EG 5 Solicitantul are acces la facilitati corespunzatoare activitatilor specifice; 

Solicitantul demonstreaza deținerea echipamentelor suport necesare pentru implementarea activităților 

proiectului, care nu sunt finanțate prin prezentul apel de proiecte (laptop-uri, PC-uri și echipamente 

periferice, echipamente pentru comunicații, echipamente logistice pentru susținerea sesiunilor de 

informare, etc.) 

• EG 6 Dispune de capacitate tehnica si financiara necesare derularii activitatilor specifice; 

Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate se vor depune ca documente justificative: 

Declaraţia pe propria răspundere că solicitantul deţine sau se angajează să asigure capacitatea tehnică 

necesară.  

Pentru capacitatea financiară vor fi prezentate situaţiile financiare pentru solicitant înregistrate la 

Administraţia Financiară – bilanţ – formularele 10, și 20 pentru anii n, n-1 si n-2 (după caz), unde n 

este anul 2017 pentru prezentul apel de selectie.  

Se verifică faptul că media cifrei de afaceri/veniturilor pentru anii n, n-1 si n-2 (dupa caz) are o valoare 

de cel putin 50% din valoarea activităților asumate de acesta prin proiectul depus.  

În situația în care o entitate juridică, în calitate de solicitant sau partener în mai multe proiecte este 

selectată pentru implementarea mai multor proiecte în cadrul masurilor aferente art. 14 din Reg. UE 

nr 1305/2013, la nivelul AFIR va fi realizată o verificare a capacității financiare necesare implementării 

tuturor proiectelor.  

Verificarea aferentă capacităţii financiare nu se aplică în cazul în care solicitantul este o persoană 

juridică de drept public. În cazul acestora, capacitatea financiară va fi dovedită ulterior procesului de 

selecție, respectiv până la prima cerere de plată care conţine cheltuieli aferente persoanei juridice de 

drept public, în conformitate cu prevederile specifice planificării bugetare aplicabile entităţilor publice.  

• EG 7 Nu este in stare de faliment sau lichidare; 

Se verifica Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul 

că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment. Nu se depune în cazul solicitanților 

înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

• EG 8 Si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale 

catre bugetul de stat; 

Se prezinta Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția 

Generală 11 a Finanțelor Publice Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 

113 din OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, de către: a) Organul fiscal 
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 competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și 

sociale de plată către bugetul general consolidat al statului; b) Autoritățile administrației publice 

locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către 

bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor). Aceste certificate 

trebuie să menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” 

sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate). Decizia de rambursare aprobată a sumelor 

negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru 

soluționarea cererilor de restituire. Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această 

eșalonare a fost acordată. 

• EG 9 În  Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele 

formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului 

Se verifică dacă din descrierea din Secțiunea A4 din Cererea de finanțare reiese oportunitatea și 

necesitatea proiectului, astfel: 

- Pentru activitățile propuse prin proiect este justificată necesitatea și eficiența lor legate de 

realizarea obiectivelor  proiectului; 

- nr. de participanți: minimum 10 persoane, respectiv maximum 28 persoane la activitățile de formare 

a fost respectat; 

- nr. de participanți: minimum 10 persoane la activitățile de informare a fost respectat; 

- durata minimă a activităților de formare/ informare a fost respectată (5 zile, respectiv 2 zile); 

- tematica propusă este în acord cu nevoile de formare profesională, informare sau activități 

demonstrative identificate în teritoriul GAL; 

- calificarea profesională a experților din proiect, în baza descrierii de la punctul 4.5, corespunde tipului 

de activități propuse;  

- numărul de experți prevăzuți în proiect este corelat cu gradul de complexitate al activităților; 

- alocarea de timp pentru activități este corelată cu gradul de complexitate și cu alocarea de resurse 

umane; 

- activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate a se obține. 
 

 EG 10 Grupul tinta este format din persoane care isi desfasoara activitatea sau au domiciliul pe 

teritoriul GAL; 

Se verifică dacă localitățile din care vor fi selectați participanții care vor beneficia de serviciile 
menționate în proiect fac parte din teritoriul GAL. 

 

 EG 11 Solicitantul nu se regaseste in baza de date privind dubla finantare. 

Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează prin următoarele verificări: 
 

- existenţa bifelor în secţiunea C din Cererea de finanţare; 
- prin existenţa semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul rubricii „Semnătură reprezentant legal 

şi ştampila (după caz)” din declarația pe propria răspundere din secţiunea F din Cererea de 

finanţare solicitantul își asumă toate punctele din declarația menționată mai sus, inclusiv punctul 
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 prin care solicitantul declară că „proiectul propus asistenţei financiare nerambursabile FEADR nu 

beneficiază de altă finanţare din programe de finanţare nerambursabilă”. 

 EG 12 Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentele luate in declaratia pe propria raspundere 

anexa la Cererea de finantare. 

Se verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este  

datată, semnată și, după caz, ștampilată. 

 
 
10. Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL  
 
Evaluarea proiectelor se realizează lunar, pentru proiectele depuse in luna anterioara(Comitetul de Selectie 

al Asociatiei GAL Giurgiu EST se va intruni pentru selectarea proiectelor dupa minim 30 de zile de la lansarea 

apelului, dar nu mai tarziu de 10 zile de la completarea fisei de verificare a criteriilor de selectie). Procesul de 
evaluare și selecție a proiectelor se realizează în prima etapă la nivelul ASOCIATIA GAL GIURGIU EST de 
către experții angajați GAL cu atribuții în acest sens, comitetul de selectie si comisia de contestatii. 
Angajații din cadrul echipei de implementare a SDL verifică, pentru proiectele depuse la nivel de 
ASOCIATIA GAL GIURGIU EST, conformitatea, eligibilitatea și îndeplinirea criteriilor de selecție. Proiectele 
selectate la nivel de ASOCIATIA GAL GIURGIU EST, vor fi supuse verificării finale și de către OJFIR / CRFIR.  
Evaluarea și selecția proiectelor se va face respectând o procedură de selecție nediscriminatorie și 
transparentă a proiectelor, stabilită în SDL de către ASOCIATIA GAL GIURGIU EST și aprobată de AM PNDR 
prin selecția strategiei, respectiv pe baza Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor publicată pe site-
ul www.galgiurgiuest.ro . Procedura de evaluare și selecție face parte integrantă din Ghidul solicitantului 
pentru accesarea Măsurii 1/1C. 
 

11.Criterii de selectie cu punctaje aferente: 

NR.CRT CRITERII DE SELECTIE PUNCTAJ Documente verificate 

1 Caracteristici privind nivelul calitativ si 
tehnic 

Maxim 20 puncte  

1.1  Experienta de cel putin 5 ani pentru 
fiecare expert implicat 

20 puncte Documente verificate : 
CV-urile expertilor 
implicati in proiect 
Cererea de finantare 

1.2  Experienta de cel putin 3 ani pentru 
fiecare expert implicat 

15 puncte 

1.3  Experienta de cel putin 1 ani pentru 
fiecare expert implicat 

10 puncte 

2 Se adreseaza beneficiarilor indirecti cu 

varsta de cel mult 40 ani; 

20 puncte Documente verificate: 
Cererea de finantare 

3 Se adreseaza beneficiarilor care sunt 

membrii unei forme asociative sprijinite 

prin masura M3/3A; 

 

5 puncte Documente verificate: 
Cererea de finantare 
Angajament ca va 
solicita GAL-lui o lista 
cu membrii unei 
structuri asociative 
sprijinite prin masura 
3/3A  
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 4 Se adreseaza beneficiarilor indirecti care 

au depus sau implementat un proiect in 

cadrul masurii M02/2A; 

5 puncte Documente verificate: 
Cererea de finantare 
Angajament ca va 
solicita GAL-ului o lista 
cu beneficiarii masurii 
M02/2A. 

5 Tematica cuprinde elemente de 

protectia mediului si utilizarea de 

energie din surse regenerabile; 

20 puncte Documente verificate: 
Cererea de finantare 

6 Numarul participantilor instruiti 

 

Maxim 30 puncte Documente verificate: 
Cererea de finantare 

6.2 Minim 15 participanti  20 puncte 

6.3 Minim 20 participanti 30 puncte 

 

 
Pentru această măsură pragul minim este de 40 de puncte și reprezintă pragul sub care nici un proiect nu 
poate intra la finanţare.  
 
 
Modalitati de indeplinire a criteriilor de selectie: 

 
1. Fiecare expert formator trebuie sa aiba experienta de minim 3 / 5 /1 ani de zile in proiecte 

finantate din fonduri nationale/ europene/ internationale.  
Documente justificative: CV si certificate, diplome, alte documente justificative . 
Referitor la capacitatea tehnica se vor depune ca documente justificative : Declaraţia pe propria 
răspundere că solicitantul deţine sau se angajează să asigure capacitatea tehnică necesară (laptop-
uri, PC-uri și echipamente periferice, echipamente pentru comunicații, echipamente logistice 
pentru susținerea sesiunilor de informare, etc). 

2. In detalierea activitatilor propuse prin proiect, se va evidentia varsta participantilor din grupul 
tinta. Din total cursanti prevazuti in proiect solicitantul trebuie sa aiba 50 % +1cu varsta de cel 
mult 40 ani. 

3. Activitatile propuse prin proiect, vor adresa beneficiarilor membrii unei forme asociative sprijinite 
prin masura 3/3A sau care se angajeaza sa devina ; 

4. Activitatile propuse prin proiect, vor adresa beneficiarilor masurii 02/2A sau care se angajeaza sa 
acceseze fonduri prin aceasta masura ; 

5. Tematica actiunilor cuprind cunostinte si informatii in aplicarea de tehnologii şi practici 
prietenoase cu mediul, bunelor practici de producţie agricolă, precum şi de utilizare a energiei 
regenerabile. 

6. In detalierea activitatilor propuse prin proiect, se va evidentia numarul participantilor din grupul 
tinta: minim 15 participanti, minim 20 participanti. 
Pentru prezentul apel de proiecte, punctajul minim necesar pentru depunerea unui proiect este 

de 40 puncte. Proiectele care au mai putin de 40 puncte vor fi declarate neconforme.  
 
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea se face in functie de urmatoarele criterii de 

departajare, in ordinea de mai jos:  
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 1. Numarul de participanti total/proiect, prioritar fiind proiectul care are mai multe persoane 

instruite.  Se vor selecta proiectele care prevad un numar mai mare de participanti  instruiti. Daca 

nu se poate face departajarea in baza acestui criteriu se trece la urmatorul criteriu de departajare. 

2. Media aritmetica a numarului de ani de experienta a expertilor (conform CV, numarul  de ani se 
va rotunji prin adaos daca prima zecimala este mai mare sau egala cu 5, sau prin lipsa in celelalte 
cazuri). Valoarea mai mare are prioritate. In cazul in care proiectele nu se pot departaja nici in urma 
aplicarii criteriilor anterioare se vor selecta proiectele in ordinea depunerii la GAL. 
 

12. Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie 
Rezultatele vor fi afisate la sediul GAL si vor fi postate pe situl GAL www.galgiurgiuest.ro dupa etapa de 
evaluare si rezolvare a contestatiilor.  Toti solicitantii vor fi notificati in scris privind rezultatul evaluarii si 
selectiei in termen de 1 zi de la data incheierii raportului de selectie. 
Toate formularele necesare elaborarii proiectului, al caror format este elaborat de catre GAL pot fi 
consultate si descărcate direct de pe pagina de internet a GAL GIURGIU EST www.galgiurgiuest.ro. 
 
13.   Date de contact ale GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate: 
Pentru a afla informatii suplimentare privind accesarea fondurilor nerambursabile prin Masura 1/1C 
“Formarea profesionala a fermierilor pentru infiintarea si gestionarea plantatiilor de capsuni, mur, 
zmeur si legume”, puteti consulta toate documentele aferente acesteia pe pagina web 
www.galgiurgiuest.ro, sau  la sediul administrativ din comuna Hotarele, sos. Bucovina, nr. 2. De 
asemenea ne puteti contacta la nr. de telefon 0786194616 sau prin e-mail: gal.giurgiu.est@gmail.com . 
 

14.  Informatii detaliate privind accesarea fondurilor in cadrul Masurii1/1C sunt cuprinse in Ghidul 
solicitantului aferent Măsurii in vigoare la data lansarii apelului de selectie, disponibil pe site-ul, 
www.galgiurgiuest.ro sau la sediul administrativ al GAL GIURGIU EST, in format electronic si tiparit.  
 

PRESEDINTE, 

MANEA SILVIAN 
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